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NIEUWSBRIEF VAN TCVT EN TCVT-RA

Nieuwe en aangepaste  
documenten

Het bestuur heeft het afgelopen kwartaal geen  

documenten opgesteld, gewijzigd of bekrachtigd. 

De volgende documenten worden nu gereviseerd:

• W1-01: keuren hijsgereedschappen

• W1-02: certificatie keurmeester W1

• W3-01: keuren hijskranen

• W5-01: keuren railinframachines

• W8-01: keuren personenbouwliften

• W4-08: certificatie Hijsbegeleider

• W4-09: certificatie Aanpikker Bouw

  Kijk op tcvt.nl voor de actuele documenten.

Koers TCVT
Het bestuur heeft de koers van TCVT opnieuw 

vastgesteld. Besloten is dat TCVT door moet blijven 

gaan op de ingeslagen weg. Verder:

• benaderen we stakeholders, met respect voor  

hun positie;

• gaan we pro-actiever PR voeren;

• voeden we andere partijen met de kennis waar-

over we beschikken;

• dragen we uit hoe belangrijk veilig hijsen is.

Aangepaste documenten
De instructie voor examinatoren VT-412 is aan-

gepast en verbeterd. 

Praktijkuren bijhouden
Om na 5 jaar een registratie te kunnen verlengen, 

moeten de praktijkuren van een machinist digitaal 

worden bijgehouden. Dit moet de werkgever of 

ZZP’er doen. Dit kon alleen tot 1 maand na het des-

betreffende kwartaal, gelijk aan de termijnen van 

de Belastingdienst. Op veler verzoek is deze termijn 

verruimd: nu kunnen de uren tot 3 maanden na af-

loop van een kwartaal worden ingevoerd.  

Let op: daarna kan de praktijkervaring van het 

desbetreffende kwartaal niet meer worden  

bijgeschreven. 

Mist een machinist per abuis een kwartaal? Dan 

heeft dat niet meteen gevolgen voor de vereiste 

praktijkervaring over de periode van 5 jaar. 

App vervangt DSP-pas 
Sinds 1 mei 2022 verstrekt TCVT-RA geen pas meer. 

In plaats daarvan is er nu een app die de machinist 

zelf kan downloaden. 

https://tcvt.nl/
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Centraal College van  
Deskundigen

Vastgesteld door het CCvD en naar de werkkamer 

gestuurd: revisie W5-02 (bijscholen in plaats van 

examineren). Het CCvD stelt een overall document 

met veel gestelde vragen over keuren op in de vorm 

van een stroomschema.  

Werkkamers

Werkkamer 1
• De revisie van W1-01 vraagt veel aandacht. 

• W1-02 is in concept klaar, maar in afwachting  

van de revisie van W1-01. 

Werkkamer 3
• Er is gestart met de revisie van W3-01. De CBI’s 

zijn hier vanaf oktober 2022 mee aan de slag 

gegaan. 

Werkkamer 4
• Met de branche en het Ministerie van SZW wordt 

overlegd over de entree- en verlengingseisen 

voor machinisten met beperkingen. 

Werkkamer 5
• De herziening van W5-01 is zo goed als klaar.  

De validatietoetst is uitgevoerd. 

Prijzen certificaten en stickers
Voor 2023 worden de afdrachten van certificaten 

en stickers niet verhoogd. Juist nu de inflatie hoog 

is, vindt het bestuur het niet verantwoord om de 

prijzen te verhogen. De afdracht voor de Keurmees-

ter, de machinist KROL en de Hijsbegeleider is zelfs 

verlaagd. 

Verlengen na 5 jaar:  
zelf regelen!

Na 5 jaar verloopt de registratie van een machinist. 

Deze moet dan zelf uiterlijk 3 weken daarvoor een 

verlenging aanvragen. Dit gaat niet automatisch: 

TCVT-RA weet namelijk niet of een machinist de 

registratie wil verlengen. 

De machinist kan op 3 manieren verlengen:

• Opsturen per post (het adres staat op de voor-

kant van het boekje). Let op: maak een kopie van 

het boekje!

• Scan en mail het boekje naar kantoor@tcvt-ra.nl.

• Stuur een e-mail naar kantoor@tcvt-ra.nl, waarbij 

de machinist vermeldt dat deze wil verlengen en 

dat alle gegevens digitaal zijn bijgehouden. 

Nadat het boekje van de machinist is gecontroleerd, 

wordt het vernietigd. U krijgt geen nieuw boekje 

meer, maar eerst een factuur per e-mail en na beta-

ling een bevestigingsmail met pdf van het officiële 

document en een link naar de gratis app. 

Verlengen kost € 195,00 exclusief btw per regis-

tratie voor 5 jaar. Dit bedrag wordt in 2023 niet 

verhoogd. 

Praktijkexamens
De beoordeling van de praktijkexamens machinis-

ten W4 is aangescherpt. Er kan in voorkomende 

gevallen eerder een zogenaamde KO worden gege-

ven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het op de juiste 

wijze communiceren.

NOTEER IN DE AGENDA

• Vergadering Centraal College van  

Deskundigen: 23 november

• Vergadering Bestuur: 7 december

• Werkkamer 6: 1 december.
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